
Přílohy:

Pracovní list pro žáky:

1. a 2. část (Lieblová a Marková)

Literární text (dále jen Weilův text):  

V regálu z měkkého dřeva, hnědě natřeného, jsou zasunuty papírové krabice. 

V krabicích jsou seřazena v abecedním pořadí jména. Je jich 77 297. Jsou to jména obětí 

z Čech a Moravy. Každé jméno má číslo transportu, rok narození. Někdy není udáno 

místo smrti a rok. To u těch, u kterých se neví, kde a kdy zemřeli. V Pinkasově synagoze, 

ležící u starého hřbitova, jsou vpisována tato jména na její stěny. Tak bude zachována 

jejich památka.

Smrt vstoupila onoho dne do města, doprovázena pištci, nosiči koňských ohonů, 

smrtihlavy a rachocením bubnů. Lidé se snažili před ní utéci, ale smrt měla rychlejší 

nohy, dostihovala je na cestách, ve vlacích a u pohraničních závor. (…)

Vydali zákony, jež měly poutat, stíhat, zkrušit, rozmělnit, rozdrtit a ubít ducha, 

byly to zákony potměšilé a nesmyslné. A ježto myslili jen na to, jak zbohatnout, ježto 

milovali věci a byli ochotni pro vlastnictví krást, vraždit a loupit, vydali nejprve zákony 

takové, aby se mohli zmocnit majetku.

(…)

Pak vydali nespočet dalších zákonů všelijakých, ve kterých se nemohl nikdo 

vyznat, zakazovali ulice, některé ve všední dny, některé v neděli a dny sváteční, některé 

dlážděné, některé asfaltové a některé, jejichž vozovka byla silnicí. Jedna z nich se 

jmenovala Hermelínová a nikdo nevěděl, kde leží. Zakazovali také různá jídla, ovoce, 

cibuli, česnek a špenát. Zakazovali parky, lesy, vodu, knihovny a galerie. Některé zákazy 

byly vyhlášeny tajně, a k nim patřilo nařízení, že lidé nesmějí vycházet z domu po dvacáté 

hodině.



1. poznámky k Lieblové:

2. poznámky k Markové:

3. část (Brod)

Weilův text:

A ježto byli poživační, ježto měli rádi šperky a zlato, ježto chtěli mít stále více 

majetku a neradi dělali špinavou práci, nařídili, aby tuto práci za ně vykonávali jim 

podrobení a jimi na smrt určen, a ježto lidé se snažili zachránit život sobě a svým dětem, 

mohli si noví pánové zajistit nucené pomocníky. Nad horlivostí pomocníků vládl strach, 

jím se drželi na otěžích, aby jim sloužil až k vlastnímu hořkému konci. Pomocníci pak 

vytvořili veliký úřad s mnoha odděleními a měli také své heroldy posílané po domech, ve 

kterých bydleli Židé, jimž ohlašovali smutné zprávy.

Potiskli štučky  žluté látky, dobré a pevné látky, šesticípými hvězdami a dovnitř 

hvězd vtiskli černým krabatým písmem označení v cizí řeči. Nařídili všem Židům, aby 

nosili toto potupné znamení, znamení pečeti zvířete, na levé straně, tam, kde leží srdce. 

Snad aby se ještě víc zrychlil i jeho tep, aby se svíralo a skomíralo nebo aby mohli mířit 

do přesného terče. A hvězdy svítili do bílého dne.1

3. poznámky k Brodovi:

                                               
1 Dezinformace: hvězdy se nezačaly nosit hned po vyhlášení Protektorátu. Povinnost nosit hvězdy byla až od 19. 
září 1941 u Židů starších šesti let.



4. část (Stránský)

Weilův text:

Krev byla prolévána a lidé hynuli vraždami a samovraždami, ale byly to jen 

potůčky, které se dosud nespojily ve velkou řeku smrti. A tehdy se objevil kat, dosedl na 

místo vládce, rozhlédl se kutýma očima v úzkých štěrbinách víček a začal vydávat 

rozkazy, aby urychlil panství smrti. 

4. poznámky ke Stránskému:

5., 6. a 7. část (Lieblová, Lieblová, Brod)

Weilův text:

Dne 27. září2 byl jmenován Reinhard Heydrich zastupujícím říšským protektorem. 

Když Himmler navrhoval jeho jmenování Hitlerovi, řekl mu jako doporučení: …Nezná 

ani milosrdenství ani smilování. Dokonce vraždění dětí mu bude radostnou povinností. 

Hitler se usmál a přikývl na souhlas. Obyčejně se Hitler nikdy neusmíval. Heydrich 

vyhlásil ihned po svém příjezdu stanné právo a dával každého dne odstřelovat desítky 

lidí. Dne 16. října odjel první židovský transport do Lodže.. Dne 19. října bylo zřízeno 

terezínské ghetto jako zastávka na cestě k smrti. Dne 11. listopadu nařídil Hitler 

Hitlerovi vyhubení Židů3 . Dne 24. listopadu byl vypraven první transport do Terezína.

Lidé se váleli na cementové podlaze veletržního výstaviště, byly to jen prkenné 

boudy, zvnějška na bílo omítnuté, s čmouhami sazí rozmazaných dešti. Byly mezi nimi 

rodiny s dětmi, které plakaly a chtěly se vrátit domů. Ve špíně a prachu jen s každodenní 

kapkou vody na mytí leželi lidé namačkáni týden  idéle v prkenných boudách. Zalykali se 

dusnem a zápachem v létě, v zimě se třásli chladem, protože v boudách nebylo možno 

topit, zacpávali si uši vatou, aby neslyšeli bědování a křik. Byli také mláceni a kopáni, 

zvali jim poslední věci i ty nejnutnější. Mnoho lidí zemřelo na cementové podlaze .

Jeli pomalu, napěchováni ve vagonech, muži, ženy a děti. Jeli předjaří, kdy voní 

země, jeli kolem potoků řek polí a luk kolem lidí dobře oblečených, spěchajících za 

                                               
2 1941
3 Tento postup umělecké gradace se ovšem rozchází s historickými fakty, jelikož písemný rozkaz o vyvraždění 
několika milionů Židů nikdy nalezen nebyl. Hodně se spekulovalo i tom, jestli Hitler vydal alespoň nějaký 
ústní., jak se již zmiňuji v kapitole věnované antisemitismu.



zábavou nebo na schůzku s milenkou, kolem lidí opírajících se o pluh, kolem továren, kde 

stáli lidé u soustruhů a sledovali pečlivě každou jejich otáčku, kolem komediantských bud 

s maňásky, kolem hostinců s řinkotem sklenic a vůní pečeného masa, kolem obchodů 

s vystavenými klobouky, kolem 

stěhovacích vozů převážejících nábytek do nového bytu, kolem vlaků naložených 

střelivem, kolem vojáků na motocyklech, s pistolí za pasem. Neviděli však nic, protože 

okna byla zabedněna. A pak je vyhnali po dlouhé cestě na malé venkovské stanici.4

5. poznámky k Lieblové:

6. poznámky k Lieblové:

7. poznámky k Brodovi:

                                               
4 Autor popisuje situaci ještě před zbudováním vlečky z Bohušovic do Terezína. Lze jim promítnout fotografii



8.část (Stránský, Lieblová)

Weilův text:

Vehnali je do kasárenských budov a donutili spát na půdách, na třípatrových 

pryčnách. Vydávali jim po třech zmrzlých bramborách ve slupce nebo jim dávali pomeje, 

které nazývali jednou kávou, jednou polévkou. I tyto odpadky si museli zasloužit těžkou 

prací. Tam za hradbami kvetly stromy, táhla se silnice a zelené kopce stály před pevností. 

A v městě bylo špíny a prachu a dusot lidských kroků se rozléhal v ulicích až do doby, kdy 

bylo všem nařízeno, aby zůstali ve svých hromadných příbytcích.

Mrtvoly sváželi na pohřebních vozech, na nichž byl před tím rozvážen chléb. Bylo 

mnoho mrtvol a lidé si ani nevšímali beden, do kterých byly ukládány. A prach se vznášel 

nad městem a vnikal lidem do chřípí, lidé kýchali a trmáceli se po svých cestách. Pak 

leželi v ubikacích a vypravovali o svém dřívějším životě- byl to krásný život, měli v něm 

mnoho dobrého jídla, jezdili vlaky a automobily a zastavovali se ve výletních hostincích, 

kde hrála hudba. A když přišli domů, napustili horkou vodu v kachlíkové koupelně, leželi 

dlouho a blaženě ve vaně, pak se utřeli osuškou, oblékli si koupací pláště, vzali si pyžama 

a lehli si do postelí s bílými prostěradly, vonícími  čistotou. Pak ještě chvíli četli dobou 

knihu, otočili knoflíkem rádia, aby se dozvěděli, co se děje ve světě. Tehdy přicházel 

spánek.

8. poznámky ke Stránskému:

Text:

Weilův text:

To ještě byl život a nebyl to konec. I v tomto městě obehnaném hradbami ve tvaru 

hvězdy a za ostnatým drátem se snažili lidé, aby si mohli ulehčit život kostkou cukru nebo 

divadlem. Byli však v moci zločinců, kteří vládli nad jejich osudem a znali všechny jeho 

zastávky. Někdy je bili a trestali z nudy a kratochvíle.



Stále více lidí odcházelo do ničeho, menšil se počet obyvatelstva pevnostního 

města. Předváděli je komisím Červeného kříže, které nic neviděly a vidět nechtěly, 

ukazovali jim cestičky posypané pískem, vydrhnuté chodníky, budovy s nápisem „škola“, 

hudební pavilon v parku, kavárnu a nemocnici. Všechno bylo předem pečlivě vymyšlené, 

všechno bylo sehrané a nacvičené. V oněch dnech bylo také dosti masa, ale lidé je 

nedostali, i maso bylo určeno pro podívanou. Bylo to maso zapůjčené z psinců, psi měli 

na maso právo.

Pro komisi Červeného kříže byla nastudována a hrána dětská opera Hanse Krásy 

Brundibár. Komise a esesáci byli velmi spokojeni výkony dětských herců, skladatele a 

režiséra. Po odjezdu komise byli všichni účinkující posláni do Osvětimi, kde zahynuli v 

plynu.5

8. poznámky k Lieblové:

9. a 10. část

Weilův text:6

Tiše se blížil konec. Konec znamenaly další transporty, jež byly svolávány 

v pevnostním městě a posílány do neznámé země, které se říkalo východ. A bylo to zlé 

slovo, lidé se ho báli. Nevěděli, že tam, kam je posílají, šlehají ve dne v noci plameny 

z ohnivých pecí. Nevěděli, že proniká se syčením do kachlíkových místností plyn zvaný 

cyklon. Věděli, že tam na východě je zle, že je tam blíže k smrti. A proto se snažili udržet 

se v pevnostním městě, proto si vymýšleli nejrozmanitější  úskoky, aby unikli transportům. 

A však jen málokterým se to podařilo.

                                               
5 Ne všichni účinkující, jak ostatně dokazuje svědectví Dagmar Lieblové, končili v plynových komorách.
6 Nyní následuje blok, kdy se bude text a video-ukázky střídat, debata zakončuje až celou část věnovanou 
Terezínu.



9. Poznámky k T. Brodovi:

10.  Poznámky ke Stránskému:

11. část:

Weilův text:

Ruce matky, hladící dítě po vlasech, ruce milenců, do sebe spletené, ruce žehnající 

nad pohárem vína, ruce svírající motyku, kladivo nebo hoblík, pevné ruce lékařů, 

proklepávající nemocného, jemné ruce vyšívačky, tvrdé uzlovaté ruce starců, malé 

pěstičky dětí. A ruce vztyčené z hrobů, ruce zkrvavené ranami, ruce se servanými nehty, 

ruce rozdrcené okovanými botami.

Před apelplacem stál v bílém plášti doktor Mengele a prováděl selekci. Pohyb 

rukou nalevo znamenal život, pohyb rukou napravo smrt. Pro ženy s dětmi byl určen 

pohyb napravo - smrt. Pro ženy bez dětí pohyb nalevo - život. Matka, která by se vzdala 

dítěte, zachránila by si život. Žádná z matek to neudělala. Všechny odešly s dětmi do 

plynových komor.

11.poznámky k Blumkové



Závěr:

Weilův text:

Dne 7. března 1943 byl likvidován7 takzvaný rodinný tábor v Osvětimi. Osm tisíc 

mužů, žen a dětí bylo posláno do plynových komor. Věděli, jaký osud je čeká, věděli, že 

jdou na smrt. Šli a zpívali hymnu své rodné země. Byla to píseň "Kde domov můj".

A popel pokrývá zemi, popel se vznáší k nebesům, miliony zahynuly v pecích a 

oněch 77 297 mé rodné země jsou jen kapkou v moři ubitých, mezi vypálenými vesnicemi, 

rozbitými městy a povalenými hroby. A hrstka těch, kdož přežili, vidí stíny, stíny svých 

blízkých, nepohřbených, jichž popel se smísil s hlínou. Mlčenlivě stojí stíny jako výčitka a 

stráž. Avšak jejich popel se změnil v úrodnou prsť, dobrou zemi, z níž roste obilí a kvetou 

stromy. Kráčíte po ní, a země je krásná v rozbřesku dne, kdy vody hučí po lučinách a 

bory šumí po skalinách, a stíny vás provázejí, jdou s vámi ruku v ruce. Neboť i jejich je 

tato země v pokoji a míru.

                                               
7 Tento údaj je v rozporu s historickými fakty, je potřeba žákům upřesnit, že rodinný tábor byl zlikvidován až 
z noci na 12. července. Z noci na 8.března se udála největší hromadná vražda českých občanů za druhé světové 
války. O této historické události učebnice dějepisu mlčí, nikdo mi ještě nedal uspokojující argument proč…



Doprovodný materiál pro vyučující:

Druhá republika8 (je označení pro politický systém ČSR v období 1. října 1938–14. března

1939, Oficiální název zněl Česko-Slovenská republika) s novým prezidentem Emilem Háchou, který 

byl uveden do funkce 30. listopadu 1938, byla jen stín té první – množství průmyslu, obranných 

opevnění, komunikací spolu s 33 % plochy českých zemí bylo ztraceno. Navíc bylo nutno postarat se 

o desetitisíce uprchlíků ze zabraných území. Např. k 1. listopadu 1938 bylo provizorně obydleno 

uprchlíky z pohraničí 6000 železničních vagónů. Uprchlíci neměli často práci, jejich majetky zůstaly v 

zabraném pohraničí. Stát začal kopírovat italský fašistický model. Byla vytvořena Strana národní 

jednoty, kde se pod vedením agrárníků sjednotily občanské strany a část národních socialistů. Jako 

legální opozice působila Národní strana práce složená ze sociálních demokratů a levého křídla 

národních socialistů. Nový premiér Rudolf Beran byl vždy silně pravicově orientovaný (oproti 

ostatním agrárníkům) a skeptický k liberalismu a demokracii. Komunistická strana byla rozpuštěna, 

třebaže její členové zůstali v parlamentu. Byla zavedena tvrdá cenzura. Byl vydán zmocňovací zákon, 

který zmocňoval vládu, aby vládla bez parlamentu. Program Strany národní jednoty byl inspirován 

korporativistickým programem italských fašistů a byly vydány také antisemitské dekrety. „Záruky“, k 

nimž se zavázal v Mnichovské dohodě Adolf Hitler, zůstaly pouze na papíře. Stále docházelo k 

pohraničním incidentům, mnozí čs. příslušníci ozbrojených sil zůstali po únosu na německé území 

„nezvěstní“.

V odtržených Sudetech se české obyvatelstvo dostalo do pozice národnostní menšiny bez 

jakýchkoliv práv. Byly zrušeny všechny české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven, v 

úředním styku byl zakázán český jazyk, česky se nesmělo mluvit ani na veřejnosti a v dopravních 

prostředcích. Češi nesměli vykonávat zaměstnání v kterékoliv instituci státní správy. Byly zrušeny 

všechny české noviny, byl zakázán tisk českých knih, do kin nesměl přijít žádný český film, bylo 

zrušeno české vysílání v rozhlasu. Zakázána byla i česká divadelní ochotnická představení, fotbalová 

utkání, taneční zábavy, poutě, veřejná procesí. Němečtí nacisté rozpoutali v pohraničí i hon na Židy, 

což vyvrcholilo v listopadu 1938 Křišťálovou nocí.

Počátkem března 1939 obdržela československá vláda první informace o tom, že nacisté 

obsadí zbytek ČSR a účastníci Mnichovské dohody Velká Británie, Francie a Itálie proti tomu nic 

nepodniknou. Na Moravském Slovácku uskutečnila akce slovenských fašistů pro připojení této oblasti 

ke Slovensku. Na samotném Slovensku došlo protičeské kampani, situace došla tak daleko, že čs. 

vláda vyhlásila na Slovensku výjimečný stav a v noci z 9. na 10. března převzala v této části republiky 

moc armáda. 

                                               
8 GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938–1939 : svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004. 315 s. ISBN 80-7185-626-6.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1939


K nejzásadnější události tohoto období však došlo v Berlíně, kam odletěl slovenský předák 

Jozef Tiso. Toho postavil Hitler před hotovou věc - buď vyhlásí samostatný Slovenský stát, jehož 

hranice bude Německo garantovat, nebo bude Slovensko okupováno Maďary. Tiso předložil ihned 

tento Hitlerův požadavek Snemu Slovenskej krajiny, který ho následující den 14. března krátce po 12. 

hodině schválil

Politické strany za druhé republiky

Strana národní jednoty představovala vládní stranu. Svou orientací směřovala k nacionálně 

akcentovanému autoritativnímu režimu. Jejím předsedou byl Rudolf Beran. Strana vznikla 

sjednocením všech tehdejších českých politických stran, kromě ČSDSD, KSČ a části ČSNS, 

sdružovala tak všechny tehdejší nelevicové strany. Jádro strany tvořila bývalá agrární strana. Po 

vzniku Protektorátu Čechy a Morava strana prakticky zanikla, když část členstva založila stranu 

Národní souručenství.

    Národní strana práce byla opoziční levicová strana. Tvořila ji převážná část členstva zaniklé 

ČSDSD a část členů ČSNS. Předsedou strany byl Antonín Hampl. Strana představovala umírněnou 

opozici vůči vládní straně, proti jejímž autoritářským tendencím hájila principy parlamentní 

demokracie.

    Kromě toho existovala politická reprezentace německé menšiny na zbytkovém území 

Česko-Slovenska. Šlo o nástupkyni Sudetoněmecké strany, kterou během Druhé republiky na území 

republiky vedl Ernst Kundt. Považovala se za součást říšské politické strany NSDAP.

Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau9 (1943) 

V září 1943 bylo z terezínského ghetta do Osvětimi-Birkenau ve dvou transportech 

deportováno 5 tisíc vězňů, kterým se narozdíl od dřívějších transportů dostalo nebývalých "privilegií": 

při příjezdu neprocházeli obvyklou selekcí a nedošlo také k rozdělení rodin do různých sekcí tábora -

proto "rodinný" tábor. K "privilegiím" patřilo i to, že terezínští vězňové nebyli při příjezdu podrobeni 

                                               
9 Fiedler, E., Siebertová, B., Kilian, A.: Svědkové z továrny na smrt, Praha 2007, s. 207-208, , ISBN 80-87067-
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ponižujícímu rituálu vyholení hlavy a že děti směly přes den pobývat na dětském bloku. V prosinci 

1943 a v květnu 1944 pak v několika velkých transportech z Terezína přijelo dalších 12 500 vězňů, 

kteří byli umístěni v rodinném táboře. Zatímco první transporty byly výhradně složeny z vězňů, kteří 

do Terezína přišli z českých zemí, v pozdějších transportech pocházela zhruba polovina 

deportovaných z Německa, Rakouska či Nizozemí. 

V rodinném táboře, označovaném v Birkenau jako sekce BIIb, vězňové živořili na úzkém 

zabláceném pruhu obklopeném plotem nabitým elektřinou, trpěli hladem, zimou, vyčerpáním, 

nemocemi a špatnými hygienickými podmínkami. Úmrtnost zde ostatně nebyla o nic menší než jinde 

v Osvětimi. Děti směly přes den pobývat na dětském bloku, kde se s vychovateli vedenými 

charismatickým Fredy Hirschem věnovaly improvizované výuce a hrám. Nebývalá "privilegia", jichž 

se vězňům rodinného tábora dostalo, byla pro členy osvětimského odbojového hnutí naprostou 

záhadou. Po nějaké době se jim však podařilo odhalit, že na osobních dokumentech vězňů stojí zkratka 

"SB" a doba 6 měsíců. "SB" - "Sonderbehandlung", česky "zvláštní zacházení" - znamenalo 

v nacistickém žargonu krycí označení pro popravu bez rozsudku, v Osvětimi zpravidla smrt 

v plynových komorách. 

Přesně po šesti měsících pobytu bylo všem dosud žijícím vězňům, kteří byli do Osvětimi 

deportováni v září 1943, oznámeno, že budou přemístěni do "pracovního tábora Heydebreck". Místo

do tohoto fiktivního lágru však náklaďáky s vězni zamířily směrem k osvětimským plynovým 

komorám, kde byli v noci z 8. na 9. března 1944 bez selekce zavražděni. Podle několika svědectví 

zpívali před smrtí v osvětimských plynových komorách jako znak vzdoru československou hymnu, 

hatikvu (židovskou hymnu) a internacionálu. Členové osvětimské odbojové organizace varovali 

Fredyho Hirsche a další vězně rodinného tábora před jejich hrozícím zavražděním a vyzývali je 

k povstání - na přípravu a organizaci ozbrojeného odporu však nezbývalo dost času. Fredy Hirsch, od 

něhož se očekávalo vedení povstání, pak zemřel na předávkování prášky na uklidnění -

pravděpodobně spáchal sebevraždu. Zbylí vězňové rodinného tábora žili od této chvíle ve stálých 

obavách, že je po šesti měsících čeká stejný osud. Počátkem července 1944 se tyto obavy potvrdily: 

narozdíl od března však vězňové procházeli selekcí a část z nich byla předtím poslána na práci do 

jiných koncentračních táborů. Šťastnou náhodou se podařilo přesvědčit Mengeleho, aby provedl 

selekci chlapců z dětského bloku - části z nich se nakonec podařilo dožít osvobození. V rodinném 

táboře zbylo zhruba 6-7 tisíc vězňů, kteří byli mezi 10. a 12. červencem 1944 během dvou nocí 

zavražděni. Ze 17 500 vězňů rodinného tábora přežilo pouhých 1294. 

Dodnes není zcela zřejmé, proč organizátoři "konečného řešení" rodinný tábor i s jeho na 

osvětimské poměry neobvyklými "privilegii" vytvořili - jen aby jej po několika měsících zase 

zlikvidovali. Zřejmé je pouze to, že tato podivuhodná akce souvisela s nacistickými snahami maskovat 

genocidu Židů před vnějším světem a s návštěvou komise Mezinárodního výboru Červeného kříže 

v Terezíně, pro niž terezínské velitelství SS nařídilo ghetto speciálně zkrášlit. Delegátovi Červeného 

kříže pak terezínská komandantura SS předváděla "Potěmkinovu vesnici", která měla jen málo 
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společného s krutou terezínskou realitou. Vězňům rodinného tábora bylo několik dní před jejich 

zavražděním nařízeno napsat svým terezínským příbuzným postdatované korespondenční lístky 

z "pracovního tábora" Birkenau. Terezínští vězňové tak měli před návštěvou komisaře Červeného 

kříže získat falešnou představu, že jejich rodiče, děti či sourozenci v Birkenau jsou v pořádku 

a především naživu. Někteří historici se též domnívají, že rodinný tábor měl sloužit pro podobnou 

zmanipulovanou návštěvu Mezinárodního výboru Červeného kříže - tentokrát v Osvětimi. 

Likvidace rodinného tábora 8. března a 10.-12. července 1944 představuje největší hromadné 

vraždy československých občanů v době druhé světové války. 
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